العناية بالوجه نوع البريق املرئي ( فيزيبل بريليانس ) نوع اليمس  90دقيقة
يعالج البشرة املجهدة واملترهلة وهو عالج مضاد لتقدم العمر ،ويقوم باعادة احليوية الفورية ويرفع البشرة وفي نفس
الوقت يقلل من الدوائر السود احمليطة بحدود العني ،وقد اثبت بان مستويات الرطوبة واملرونة تزداد بشكل كبير بعد
استخدامه في املعاجلة.

اساسيات التعامل مع (سبا)
هل يتوجب علي ان أقوم باحلجز لغرض العالج ؟
نعم .اما عن طريق الهاتف او زيارة سبا للحجز في اقرب فرصة مناسبة لك لكي ندرج جدول أوقاتك.

طقس العناية بالوجه نوع أمليس بروكوالجني كوارتز ليفت  90دقيقة

متى يتوجب علي احلضور ؟

نتائج فورية في الصراع ضد الزمن .فهذا العالج ضد التجاعيد قد ثبت مفعوله طبيا بحيث يقلل من التجاعيد و يزيد متانة

يرجى احلضور قبل  15دقيقة من وقتك احملدد للتسجيل وتغيير مالبسك.

البشرة بعد جلسة عناية واحدة.
إذ يحتوي هذا العالج على مشتقات بحرية و مرجان أحمر كلها غنية مبعادن طبيعية تساعد على تنشيط و جتديد خاليا
البشرة.هذا العالج مينحك بشرة نضرة و مشدودة تشع شبابا.

عالج بشرة الوجه نوع اليمس  QIللرجال ملدة  90دقيقة
وهو معزز مضاد لتقدم العمر للبشرة املجهدة املتعبة ويساعد في تقليل احلساسية وتقليل آثار تقدم العمر  ،وهذا العالج
لبشرة الوجه هو أفضل عالج لبشرة الرجال وهو يقيها ضد تأثيرات تقدم العمر القاسية الناجمة عن احلالقة والبيئة واثبت
ان مستويات الرطوبة تزداد الى  38%واملرونة الى  28%بعد ساعة واحدة فقط .

العناية بالوجه وتنظيفه (اربان كلينس ) للرجال ملدة  90دقيقة
ان هذا العالج للوجه يساعد على فتح مسامات البشرة وبسرعة  ،وهو يزيد من عملية إصالح البشرة وحتيد الشوائب  ،وان
مكوناته ذات الفعالية السريعة تقلل من احلساسية وتوفر دفاع ًا طويل االمد ضد تأثيرات الضرر الناجم عن التلوث اليومي
وتترك البشرة براقة ونظيفة وبشكل واضح .

الهروب املطلق
وهو انغمار سماوي فيه كل يوم يعد بتجربة بهيجة لتعيد احياء اجلسم والذهن والروح ،وميكنك ان تختار
من برامج  2او  3او  5ايام تدمج ما بني التقاليد القدمية النادرة في مجال الصحة واجلمال واالسترخاء .
استفد من وقت فراغك لتبقى حتمل شعور االنتعاش واحليوية والبريق مع صحة جيدة وحيوية  ،وملعلومات
اضافية  ،اتصل باالستقبال لـ سبا .

ماذا اذا كانت لدى مشاكل صحية خاصة ؟
يرجى إعالم مدير سبا او االستقبال قبل احلجز للعالج خاصة اذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم او حساسية او امراض
ال او ان كان لديك ان اهتمامات مهما كانت يرجى إعالمنا .
كنت حام ً
او عوق جسدي آخر او ان ِ

ماذا اذا تأخرت عن موعدي ؟
حضورك متأخر ًا سوف يؤدي ببساطة الى تقليص وقت عالجك مما يقلل من فعاليته ومتعتك  ،حيث ينتهي عالجك في الوقت

احملدد له لكي ال يتأخر الضيف التالي .

ماذا ارتدي اثناء املعاجلة ؟
رمبا قد ترغب في ارتداء مالبسك الداخلية اخلاصة بك او ميكن ان نقدم لك مالبس داخلية صحية لتستخدم ملرة واحدة ،

وميكنك كبديل ان تستمتع بالعالج بدون ان ترتدي أي شيء على االطالق  ،ارتدي ما يريحك وسوف يستخدم املعاجلني غطاء
احتراما خلصوصيتك

ماذا عن مقتنياتي ؟
نرجو من حرفائنا الكرام عدم إحضار األغراض الثمينة معهم إلى "السبا"و نعلمكم بأننا لن نتحمل مسؤولية ضياع أو
تعويض أي غرض ثمني  .أما بالنسبة لألغراض اخلاصة األخرى فإننا نوفر خزائن حلفضها.

ماذا اذا اردت ان الغي حجزي لدى سبا ؟
ان املعاجلات التي اخترتها سوف حتجز بشكل خاص لك ،وسوف يخصم  50%من الضيوف ألي معاجلة ال تلغى قبل ستة
ساعات مقدم ًا .

ماذا عن طريقة دفعي خلدمات سبا ؟
قم بطلب سبا للحجز – اوقات الدوام من الساعة  9صباح ًا الى الساعة  10مساءاً وحسب الطلب .
االسعار بعملة  AEDوتشمل  10%من اجور اخلدمة و  10%اجور البلدية .

للخالص ب"السبا" بإمكانكم الدفع نقدا أو باستعمال أي نوع من أنواع بطاقات اإلستخالص املتعارف عليها كالفيزا واأل

مكس و األم سي و الداينرز .أما نزالءنا في املونارك فبإمكانهم إدراج مصاريف "السبا" ضمن فاتورة خالص الفندق.

تدليك إرخاء العضالت ( مسل ايز )  65دقيقة

**

هذا املساج الرياضي العميق لألنسجة هو طريقة فعالة في املساعدة على استرخاء العضالت املشدودة واملتعبة وكذلك تنشيط
الدورة الدموية في وقت قياسي .وهذا التدليك منشط جيد للرياضيني.

تدليك كريستال هارموني التجانس البلوري  75دقيقة
تبدأ و كأنها الرحلة على نغمات مهدئة من أحلوض البلوري الذي يأخذك حيث الهدوء والسكينة والتجانس  ،يتبعه تدليك
يؤدي الى استرخاء عميق مركز على مناطق الطاقة للجسم  .وتركز أحجار املساج البلورية نقاط طاقة االستشفاء  :جاكرا
بينما يستخدم مزيج زيوت عطرية مخصصة لكل مركز جاكرا  ،sوهو يساعد على الوصول الى حالة من التوازن  ،حيث
تنتظرك جتربة فريدة .

التدليك البالينيزي ملدة  95دقيقة

**

طقوس العناية بالوجه

نحن نقدم لك مدى واسع من اخليارات لوصفات اجلمال التقليدية اآلسيوية وملدى واسع من منتجات سبا للرجال
والنساء  ،وبغض النظر عن اختيارك  ،فان فلسفتنا هي ان نقدم لك جتربة فريدة وال تنسى مبنتجع مندارا  .و تبدأ
جميع ظقوس العناية بالوجه ب تنظيف األرجـل بزيوت عطرية تساعد على االرتخاء لـ ( أروما رفلكس فوت ) .
تدليك الوجه الطبيعي النقي ملدة  65دقيقة

ان هذه املادة التي تشتهر بها ماندرا سبا غنية باألنزميات وميكنها ان تقشر اجللد امليت وحتتوي على مضادات األكسدة من
الفيتامينات والتي تساعد على حماية ومعاجلة اخلاليا من البيئة وامللوثات احملتثة ذاتياً ،كما تستخدم الزيوت الطبيعية للتغذية
العميقة ،ونحن نستخدم فقط املواد الطبيعية بدون مواد حافظة او إضافات قد تكون مضرة  ،وهي تعتمد على قوة الطبيعة
للحياة نفسها في استعادة التوازن وايصال تدفق من الفيتامينات واملعادن في جلدك.
وهي بأنواع ثالثة :

وهو اكثر طرق التدليك التي تؤدي الى االسترخاء التي تسخر اخلواص العالجية لزيوت عطرية نقية  ، 100%وقد استخدمت
طريقة التدليك هذه لعدة لقرون إلعادة احليوية وتعزيز واستشفاء كال اجلسد والذهن  ،وهذا التدليك يجمع ما بني الشد و
التدليك باخلطوات الطويلة التي تؤدي الى متدد وقلب طيات اجللد و االستفادة من تقنيات استخدام راحة اليد واإلبهام
 .و هذا النمط من التدليك مقوي للروح وميكن ان يساعد على حتسني كل من الدورة الدموية و احلهاز اللمفاوي واجلهاز
العصبي واجلهاز العضلي .

• انرج (التعزيز)  :عالج عناية بالوجه وجه مغذي للجلد الناضج اجلاف .

لكل من يريد اإلسترخاء و يتعذر عليه ذلك بسسبب قلة الوقت ,نحن نقترح عليه الصيغة املختصرة للمساج و ذلك ملدة
 50دقيقة فقط مقابل 365درهما.

عناية الوجه اخلاص نوع اليمس ملدة  75دقيقة

تدليك مندارا ملدة  95دقيقة

**

يجب عدم إغفاله او نسيانه النه من طرق التدليك التي ننفرد بها  ،ويقوم بأدائها اثنان من املعاجلني الذي يعملون سوية
 ،وهو مزيج فريد لعدة امناط تدليك مختلفة منها اليابانية والسايتسو والتايلندية وتدليك لومي لومي من هاواي والتدليك
السويدي والبالينيزي  .ان تزامن كال املعاجلني يجعل من هذا التدليك جتربة رفيعة سامية .

التدليك التايلندي امللكي رويال تاي  105دقيقة
من التجارب النادرة التي تعيد اليك احليوية ويساعد على السمو باجلسد  .وال يستخدم أي زيوت ألن هذا التدليك القوي
يهدف الى التخلص من التوتر وزيادة احليوية واملرونة ،وهو يولد تكامل للجسد والذهن والروح وهو دمج محترف لتقنيات
الشد الهندية االورفدية والطرق الصينية لتدليك نقاط الضغط العميقة لألنسجة .

السماء امللونة ( كولور هيفن )  30دقيقة

**

يهدف هذا التدليك الى توازن وتعزيز مراكز الطاقة في اجلسم باستخدام ألوان الطيف السبعة وهي طريقة فريدة لتحفيز
عمليات االستشفاء الطبيعية اخلاصة بك  ،وكل من األلوان السبعة ترمز لواحدة من اجلاكرا السبعة الرئيسية.ميكنك
االستمتاع بتدليك السماء امللونة بإضافته إلى طقوس املساج املفضلة إليك .
تشير العالمة ** الى امكانية دمج السماء امللونة ( كولور هيفن ) الى اجللسة

• بريزيرف ( احلفظ ) :تنظيف يعيد حيوية الوجه ألنواع اجللد الطبيعي .
• رينيو ( املجدد )  :معاجلة بأحماض الفاكهة للبشرة املتضررة بيئي ًا .

وهي جلسة تنظيف عميق للجلد وتدمج ما بني قدرة املواد املطلقة مع زيوت عطرية ذات الدرجة االولى ملعاجلة اجللد في أعمق
مستوياته بشكل لطيف لكن في نفس الوقت اكيد  .ان حركات املساج ذات الطابع الشرقي املتخصصة تساعد في حتفيز اجللد
واغنائه باألوكسجني وفي نفس الوقت توصل اجلسد والعقل الى حالة من التوازن.
مستحضر بريق الفاكهة الفعال – خيار جيد جد ًا  ،وميكن استخدامه قبل املناسبات اخلاصة لرفع البشرة الكامدة فاقدة الروح .
عالج فروت اكتف كلو  :للبشرة املتعطشة اجلافة والتي حتتاج الى فيض من السوائل .
اصالح البشرة مبستحضر اخلزامى  :معاجلة البشرة الدهنية التي تعاني من تراكمه .
مرطب اكزوتيك كرمي مويست ديو  :للبشرة اجلافة املتعطشة التي حتتاج الى ترطيب .

جلسات العناية بالوجه نوع اليمس
املتقدمة املضادة آلثار التقدم في العمر
جلسة عناية الوجه ثالثي االنزميات نوع اليمس  75دقيقة ( تراي ريسيرفس )
يقوم بتقشير آثار التقدم في العمر ليظهر بشرة اكثر نعومة واكثر بريقاً .ان هذه املادة الفائقة القدرة تظهر مباشرة الى السطح
وتؤدي الى تنعيم البشرة ،وقد اثبت طبي ًا بانه يظهر على البشرة ويزيد من نعومة اجللد ويعتبر عالج فريد للتخلص من شوائب
البشرة واالختالف اللوني للبشرة والتشوهات في الوجه وخطوط التقدم في العمر ويكشف عن بشرة تعطي مظهر ًا اكثر شباب ًا .

طقوس العناية املدمجة

طقوس العناية باجلسم

وتشير عالمة * الى تضمني عالجات املس – سبا

تبدأ طقوس العناية باجلسم بتنظيف األرجل املترفة من آمليس.

اكتشاف سبا  95ملدة دقيقة

جلسة نحت اجلسم والسيلوليت وعالج كولون ملدة  75دقيقة

*

تقاليد قدمية مدمجة مع أحدث عالجات البشرة االوروبية وذلك للوصول الى جتربة ممتعة تؤدي الى االسترخاء وتتضمن ما يلي:
طقوس العناية ( املس اروما فوت – التدليك البالينيزي – املس تاستر للعناية بالوجه ) .

( املترف املضيء ) ملدة  110دقيقة

*

تقوم الزيوت العطرية النادرة بايصال الغذاء الى البشرة املتعطشة لها وتقوم بإضفاء أحاسيس مشعة و يشمل ( اروما
فوت – غالف العنايا باجلسم فراجني باني املغذي و يشمل عناية الوجه ميني و تدليمك بالينيزي بالزيت النادر ) .

العناية سلتري ستروز بودي بف ملدة  110دقيقة

*

هذه املجموعة من العالجات تعطيك منظر وشعور البشرة املشعة واملزاج الذي يقابلها وتتضمن (اروما فوت -امالح النومي
احلامض و الزجنبيل النادرة في عناية الوجه ميني  -حمام املس خاص -تدليمك بالينيزي بالزيت املس للجسم ).

درمي ويفر ملدة  115دقيقة
وهو دالل من الرأس حتى أخمص القدم لوصول الى بشرة مشعة وإحساس شبيه باحللم من اجلودة ويشمل ( فوت –
التدليك البالينيزي – معاجلة نوع الطبيعة النقية للوجه )

االنغمار األقصى ملدة  145دقيقة
بتكريس معاجلني لك بشكل كامل تصبح هذه التجربة جتربة نادرة مترفة ال تنسى وتستخدم ما ( اروما رفلكس فوت-
الغسل باخلزامى – االختيار ما بني حمام تقليدي او حمام ورد -تدليك ماندارا – عناية وانعاش الوجه – تدليك للقدم .

وهو تنظيف عميق ينقي شكل البشرة ويساعد على تقليل تأثير السيلوليت وهو يدعم و يعزز الدورة الدموية باستخدام قناع
جسم تقشير يقضي على السموم مدمج مع تقنية مساج متخصصة تترك اجللد ناعم وقوي امللمس .

غالف اجلسد النادر املغذي بالفراجني باني ملدة  75دقيقة
يغطس جوز الهند التاهيتي النادر العطري مع الفرانيجي باني سوية النتاج زيت مونوي ويستخدم كغالف جسد والنتيجة
هي بشرة ناعمة عطرة ببريق كلي .

طقوس التدليك

ان طقوس التدليك املذكورة ادناه تنتقل بك نقلة اضافية بلمسات الدالل وترف الوقت  ،ويبدأ كل تدليك
باستخدام طقوس ( اروما رفلكس فوت ) التي تبعد هموم العالم اخلارجي واستخدام تدليك القدم اإللهية
إلعدادك لالسترخاء .
تدليك احلجر الدافئ ملدة  65دقيقة

**

ان قدرة االستشفاء في ملسات هذا النوع من التدليك تندمج مع طاقة االرض الذي يؤدي الى االرتخاء والذي يكاد يذيب
العضالت وفيه تنزلق قطع احلجر االملس الدافئ عبر جسدك في حركات طويلة متدفقة  ،وتساعد احلرارة املخزونة في هذه
األحجار على استرخاء العضالت  ،ولها تأثير مهدئ لالنفعاالت.
توضع هذه االحجار امللساء بشكل آني على عدة نقاط طاقة اجلسم وتشجع امكانيات االستشفاء التي ميتلكها اجلسم .

شيرو دارا  65دقيقة
التجديد البلوري ملدة  155دقيقة
تدمج ما بني مميزات التدليك وخواص االستشفاء املقتدرة للبلورات واجلودة املزيلة للسموم للطني البلوري ومجموعة
املعاجلات هذه سوف تتركك منتعش ًا ومتجدد ًا وحيوي ًا وتشمل (اروما فوت – تقشير بشرة اجلسم بالكرمية البلورية –
تغليف اجلسم بالطني البلوري – العالج العطري بحمام الورد – و تدليك التناغم البلوري ) .

االنغمار النقي ملدة  170دقيقة
اغمر نفسك بتجربة سبا مع مجموعة العالج هذه (اروما رفلكس فوت -الغسل باخلزامى – االختيار ما بني حمام تقليدي
او حمام ورد -تدليك بالينيزي – عناية وانعاش الوجه – تدليك للقدم ) .

عالج التدفق الزيتي هذا يهدف الى تصفية الذهن ويشجع على االسترخاء العميق ويعمل كبوابة إلعادة احليوية الكاملة،
ويبدأ بتدليك ابهاياندا كأداة اساسية وأم طرق التدليك جميعها .يلي ذلك تدفق زيت عطري لطيف على منطقة اجلبهة في
موقع العني الثالثة وملدة عشرة دقائق وهي جتربة ترفع املعنويات واالستلهام .

تدليك فانسي فوت ( القدم اخليالية )  65دقيقة
هذا التدليك أغنى جتربة للقدمني وهو يشبه استخدام طريقة حتفيز اجلهاز االنعكاسي برد الفعل ولكن بدون الشعور
بإزعاج ويستند على نفس املبادئ العالجية التي استخدمها القدماء  .ان تدليك القدم اخليالية هذا سوف يساعد على حترير
التوكسينات أي مضادات السموم التي يحررها اجلسم وتعيد تدفق طاقة اجلسم الذي يشعر وكأنه في قمة النعيم .

